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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

چندین هفته از زمانی که آمریکا از 
60 کشور جهان برای تشکیل ائتالفی 
به رهبری آمریکا در خلیج فارس و تنگه 
هرمز دعوت کرد، گذشــته است. این 
فراخوان با تبلیغات گسترده ای اعالم و 
حتی گفته شد که دست کم 40 کشور 
به آن خواهند پیوست؛ تا االن اما تعداد 
کشورهایی که برای حضور در این ائتالف 
اعالم آمادگی کرده اند به تعداد انگشتان 
یک دست هم نیست. تازه یکی از همین 
اندک کشورهایی که به ائتالف آمریکا 
پیوسته اند نیز اســرائیل است که اصال 
قرار نیست حضور نظامی داشته باشد 
و تاکید کرده که همــکاری اش صرفا 

اطالعاتی است. 
پای سست انگلیس برای ادامه 

حضور در ائتالف آمریکا  
اولین کشوری که برای پیوستن به 
این ائتالف پا پیش گذاشت انگلیس بود 
که حاال همکاری آن نیز با اما و اگر مواجه 
شده اســت؛ آنچنانکه روزنامه االخبار 

دیروز با اشاره به آزادی نفتکش گریس 1 
از سوی دولت جبل الطارق و با هماهنگی 
انگلیس، نوشت: »آزادی نفتکش ایرانی 
باعث محدود شدن گزینه های واشنگتن 
و دشــواری اقناع هم پیمانان آن برای 
پیوستن به ائتالف امنیتی در راستای 
حفظ امنیت دریانوردی در خلیج فارس 
شد. به همین دلیل بود که ایاالت متحده 
تا آخرین ساعت ها تالش می کرد مدت 

توقیف نفتکش ایرانی را تمدید کند.«
این روزنامه با توجه بــه آزادی این 
نفتکش، ادامه داد: »به نظر می رســد 
بوریس جانسون و دولت جدید او قصد 
پیوســتن به آمریکا و قــرار گرفتن در 

معرض سیلی های ایران را ندارد.«
درواقع انگلیس مهمترین کشوری 
اســت که به ائتالف نظامی آمریکا در 
خلیج فارس پیوسته اما اگر تحلیل هایی 
مانند آنچــه روزنامه االخبار نوشــته 
درست باشند و انگلیس در این کارزار 
از آمریکا فاصله بگیرد، کار برای دولت 
ترامپ بسیار سخت خواهد شد. دیگر 
کشــورهایی که برای پیوستن به این 

ائتالف تحت فشــار آمریکا هستند نیز 
تاکنون صرفا اکتفــا کرده اند به اینکه 

بگویند »در حال بررسی« هستند. 
 دیپلماسی منطقه ای ظریف 

در کویت
همزمان که امید واشــنگتن برای 
شــکل دادن به ائتالف دلخواهش رو 
به افول می رود، ظریف می کوشــد تا با 
فعال تر کردن دیپلماســی منطقه ای، 
کشــورهای حوزه خلیج فارس و تنگه 
هرمز را برای تامین امنیت آن و خروج 
بیگانگان متقاعد کنــد؛ او دیروز در پی 
ســفری که به کویت داشت، با ولیعهد 
کویت دیدار کرد و انتشــار اظهارات او 

در این دیدار، مبین همین واقعیت بود.
ظریف با اشــاره به لــزوم همکاری 
کشورهای منطقه با توجه به تحوالت 
جاری و پیش رو، به نواف جابر الصباح، 
ولیعهد کویت گفت: »ما و شما در این 
منطقه ماندنی هستیم و بیگانگان رفتنی 

هستند.«
او بــرای امیــر کویت هــم آرزوی 
سالمتی و شــفای عاجل کرد و از او به 

عنوان یکی از رهبران با درایت منطقه 
نام برد. 

نواف جابر الصباح نیز مصالح منطقه 
را باالتر و مهمتر از هــر چیزی خواند و 
افزود: »ما همواره برای همکاری و گفتگو 
آماده ایم و آن را بــه مصلحت منطقه و 

امنیت و ثبات آن می دانیم.«
 بررسی طرح منطقه ای ظریف 

در کویت
در کنار این گفتگوها برخی منابع، 
خبر دادند که ظریف در سفرش به کویت 
درباره امضای معاهده عدم تعرض نیز 

رایزنی خواهد کــرد؛ معاهده یا همان 
پیمان عدم تعرض، پیشــنهادی است 
که ظریف چندی پیش در بغداد مطرح 
کرد تا ضمن آن به همسایگان منطقه ای 
ایران اطمینان دهد که ایران تهدیدی 
برای امنیت آنها نخواهد بود. سید عباس 
عراقچی چندی پیش در سفر منطقه ای 
خود به عمان، کویت و قطر بار دیگر این 
پیشنهاد را با کشــورهای عربی مطرح 
کرد. دیروز نیز روزنامه الجریده کویت 
به نقل از برخی منابع آگاه اعالم کرد که 
احتماال در سفر محمد جواد ظریف، وزیر 
خارجه ایران به کویت پیشــنهاد ایران 
مبنی بر امضای معاهده »عدم تعرض« 
به همســایگان که عباس عراقچی، در 
ســفر منطقه ای خود در ماه می آن را 

مطرح کرد مورد بررسی قرار گیرد.
قطعا گفتگو با کویت درباره این طرح 
به سختی گفتگو با عربستان و امارات 
نخواهد بود و کویت یکی از کشورهایی 
اســت که دیپلماســی وزارت خارجه 
می تواند نظر مثبت آن بــه این طرح را 
جلب کند. محمد ایرانی، سفیر کشورمان 
در کویت نیز چندی پیــش در این باره 
گفت: »ما تا این لحظه پاسخ های مثبتی 
از برخی کشــورها دریافــت کردیم و 

منتظر پاسخ دیگر کشورها هستیم.«
 بازتاب گسترده سفر ظریف 

در رسانه های منطقه
بازتاب ســفر ظریف بــه کویت در 
رسانه های منطقه ای گســترده بود و 
ایــن بازتاب ها نیز بیــش از هر چیز بر 
تالش ایران بر فعال کردن گفت وگوهای 

منطقه ای تاکید می کرد.
روزنامه السیاسه کویت نوشت که 
محور گفت وگوهای وزیر خارجه ایران 
با همتای کویتی خود وضعیت امنیتی 
منطقه و حفــظ آزادی دریانوردی در 
منطقه خلیج فارس بــرای حمایت از 
گذرگاه نفت بوده و احتمال دارد طرح 
ابتکار عمل ایران درباره توافق عدم تجاوز 

میان کشورهای منطقه مطرح شود.
روزنامه فرامنطقــه ای العرب نیز با 
عنوان اینکه ایران بر مسئله گسترش 

روابط خود با همسایگان خود در منطقه 
خلیج فارس متمرکز شده است، نوشت: 
»ظریف با سفر به کویت در تالش برای 
ایجاد روابط با این کشور در سطح روابط 

با سلطنت عمان و قطر است.«
باد موافق به سوی ایران

ظریف یک هفته قبل نیز با همین 
اهداف به قطر رفته بود و البته این فقط 
دســتگاه دیپلماتیک ایران نیست که 
برای مقابله با آمریــکا در خلیج فارس، 
نسبت به تقویت ارتباطات منطقه ای 
تالش می کند. گفتگــوی تلفنی اخیر 
امیر حاتمی، وزیر دفــاع با وزرای دفاع 
کویت، قطر و عمان نیز تالشی در همین 

راستاست. 
حال باید دید که تحوالت منطقه ای 
و فرامنطقه ای ماحصــل این تالش ها 
برای گسترش و ترمیم روابط منطقه ای 
ایران را چگونه رقم خواهد زد. اما آنچه 
روشن اســت این اســت که توفیقات 
ایران در مواجهه بــا تهدیدات خارجی 
مانند ســرنگونی پهپــاد آمریکایی و 
بازپس گیری نفتکش گریــس 1 و از 
سوی دیگر ناکامی آمریکا در پیشبرد 
اهدافش درباره ایران، شرایط مطلوبی 
را برای اقبال کشورهای منطقه به سوی 
ایران فراهم و موقعیت خوبی ایجاد کرده 
تــا دیپلمات های ایرانی در ســایه این 
توفیقات، در مقابل ائتالفی که آمریکا 
در سر می پروراند، ائتالفی با کشورهای 
منطقه به ویژه در تنگــه هرمز و خلیج 

فارس را شکل دهند.

ظریف می تواند در برابر ائتالف آمریکایی، ۷+۱را تشکیل دهد؟

آغاز یک پاتک در کویت

خبر

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران گفت: 
خلیج فارس ۲۵0 هزار کیلومتر مربع وسعت دارد 
و خلیجی بسته است، اگر یکی از همین ناو ها و 
یا زیردریایی هایی که ســوخت هسته ای دارند 
در این منطقه دچار مشــکل شود، سالیان سال 
برای کشور های منطقه مشــکل ایجاد خواهد 
شد، همین کشــور های جنوبی خلیج فارس و 
همسایه های مسلمان ما که آب شرین کن دارند، 
آبی برای خوردن نخواهند داشت و اگر اتفاقی در 
خلیج فارس رخ دهد، این ها از تشنگی می میرند.

دریادار علیرضا تنگســیری در همایش روز 
دریانورد و روز جهانی دریانــوردی در تهران با 

بیان اینکه امروز ایران کشوری دارای دریاهای 
عظیم در شمال و جنوب اســت، افزود: ما پیام 
صلح و دوستی ، ثبات و امنیت را در خلیج فارس 
از طرف مردم ایران در همایش های کشورهای 

قطر، امارات، عمان و ... به گوش همه رسانده ایم.
وی تاکید کرد: ما معتقدیــم 7+1 می تواند 
امنیت را در خلیج فارس ایجاد کند؛ 7 کشــور 
جنوبــی خلیج فــارس در کشــور ایــران که 
طوالنی ترین مرز دریایی را با خلیج فارس دارد 
می توانند به امنیت پایدار در منطقه کمک کنند.

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی با بیان اینکه امروز آبراهه های مهم از 

شمال و جنوب ایران ایمن و امن هستند گفت: 
آبراهه هــای عمیق در خلیج فارس و ســواحل 
عمان بین جزایر جمهوری اسالمی ایران امنیت و 
ایمنی دارند و ما دائما به دنبال امنیت آن بوده ایم.

وی تاکید کرد: حضــور بیگانگان در منطقه 
خلیج فارس ناامنی و بی ثباتی دارد، بیگانه دلش 
نمی سوزد، در منطقه آتش برقرار شود آنها فقط 
می خواهند به کشورهای منطقه دیکته کنند که 
شما به صالح نیاز دارید و ما دارای صالح هستیم و 
در واقع آمریکا و انگلیس می خواهند دیکته کنند 
که بی ثباتی در منطقه وجود دارد اما ما به عنوان 

صاحب منطقه راهبردی خلیج فارس تنگه هرمز 
و دریای مکران امنیت و ثبات را به همســایه ها 

هدیه می دهیم.
دریادار تنگسیری تاکید کرد: ما امروز قادریم 

امنیــت را در خلیج فارس برقــرار کنیم، ایران 
پرچم دار امنیت اســت، ما با همکاری دریادالن 
ارتش جمهوری اســالمی در دریــای عمان و 

اقیانوس هند ثبات و امنیت برقرار کرده ایم.

فرمانده نیروی دریایی سپاه:

7+1 می تواند امنیت خلیج فارس را تامین کند
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درخواست آمریکا برای توقیف آدریان رد شد

 آب سرد جبل الطارق 
بر سر واشنگتن

دولت جبل الطارق با صدور بیانیه ای درخواست 
آمریکا برای توقیف مجدد نفتکش ایرانی گریس 1 
)آدریان دریا( را رسما رد کرد. در این بیانیه آمده است: 
»با توجه به اینکه قوانین مربوط به تحریم های آمریکا 
با قوانین تحریمی اتحادیه اروپا متفاوت است، امکان 
اجرای درخواست آمریکا وجود ندارد و جبل الطارق 
نیز از سیاست های تحریمی اتحادیه اروپا علیه ایران 
در این منطقه پیروی می کند.« گفتنی است آمریکا 
پس از اعالم حکم آزادی نفتکش ایرانی از ســوی 
دادگاه عالی جبل الطارق، بــا طرح اتهامات تازه ای 
نسبت به این نفتکش از دولت جبل الطارق خواسته 

بود توقیف این نفتکش را تمدید کند.   
    

دستور رئیس جمهور برای اعالم 
حقوق مدیران تا 2 ماه آینده

سیدفرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس درباره تاخیر به وجود آمده در اعالم حقوق 
مدیران و شــفافیت الزم در این زمینه به فارس 
گفت: برخی از دستگاه ها خارج از دولت هستند 
و تاخیر دولت هم درباره اعالم حقوق مدیران در 
سامانه ویژه این موضوع به همین دلیل بوده است. بر 
اساس گزارشات ما قوه قضائیه و سازمان صدا و سیما 
از جمله دستگاه هایی هستند که اطالعات حقوقی 
مدیران خود را در این سامانه بارگذاری نکرده اند. 
وی افزود: امروز رئیس جمهور دستوری را مبنی 
بر اعالم حقوق شــفاف مدیران از طریق سامانه 
شفافیت حقوق و دستمزدها تا دو ماه آینده دادند.

    
رحمانی فضلی خبر داد:

کاهش 38 درصدی تجمعات 
اعتراضی در سال جاری

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در نشست 
هم اندیشــی معاونین هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری ها با بیان اینکه حامیان اصلی نظام مردم 
هستند، گفت: تجمعات و اعتراض های مردمی در 
سال جاری نسبت به سال گذشته 38 درصد کاهش 
یافته در حالی که میزان نارضایتی مردم بیشــتر 
شده اســت ولی چون مردم شرایط کشور را درک 
می کنند، میزان بروز اعتراص ها کاهش یافته است. 

    
ممنوعیتی برای آقازاده ها

حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی 
و قضایی مجلس به ایســنا گفت: طــرح ممانعت 
از تحصیل فرزندان مســئوالن در خارج کشور از 
سوی معاون حقوقی قوه قضاییه مطرح شد؛ ما نیز 
تصمیم گرفتیم که طرحی در این خصوص تهیه و در 
کمیسیون حقوقی مجلس بررسی کنیم. وی با بیان 
اینکه این افراد نباید در خارج از کشور تحصیل کنند، 
افزود: اول اینکه کشــور ما به میزان کافی دانشگاه 
معتبر دارد ثانیا اگر قصد تحصیل در خارج از کشور 
دارند باید از مراکز تحصیلی و دانشگاه های کشورهای 

دوست مانند روسیه، چین و هند استفاده کنند.
    

 طرح شکایت از هالیوود 
در مجلس

در جلسه علنی دیروز مجلس، هیأت رئیسه 
مجلس شورای اسالمی 10 طرح ضد آمریکایی را 
اعالم وصول کرد. طرح ممنوعیت ورود خبرنگاران 
رسانه های تبعیت کننده از تحریم های آمریکا 
علیه ایران، طرح الزام دولت به شکایت از هالیوود، 
صنعت سینما و تلویزیون آمریکا به دلیل توهین 
به ملت و تاریخ ایران، طرح الزام وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی به حمایت از ساخت فیلم های ضد 
آمریکایی، طرح تحریم برخی از مقامات آمریکایی 
و طرح الزام دولت بــه بازپس گیری درآمدهای 
آمریکا و انگلیس از نفت ایران پس از کودتای ۲8 

مرداد از جمله آن طرح هاست. 
    

 منع سازمان بازرسی از ورود 
به بانک ها صحت ندارد

ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور 
در واکنش به اینکه گفته می شود با دستور رئیس 
سابق قوه قضائیه این سازمان از ورود به دو بانک 
پاســارگاد و آینده منع شــده، به تسنیم گفت: 
»چنین مطلبی صحت ندارد. سازمان بازرسی 
برای ورود به بانک های بخش خصوصی مشکل 
قانونی داشت که در دادگاه موضوع را مطرح کردیم 
و دادگاه نیز به  نفع ســازمان بازرسی حکم داد.« 
وی درباره پرونده میرعلی اشرف پوری حسینی، 
رئیس سابق سازمان خصوصی سازی که به  تازگی 
بازداشت شــده نیز اظهار کرد: سازمان بازرسی 
پیشتر در ارتباط با این پرونده گزارش هایی را به 
مرجع قضایی و سایر مراجع ذی صالح ارسال کرده 

بود و تحقیقات در این باره همچنان ادامه دارد.

روزنامه السیاسه 
کویت نوشت که محور 

گفت وگوهای وزیر خارجه 
ایران با همتای کویتی خود 

وضعیت امنیتی منطقه و 
حفظ آزادی دریانوردی در 

منطقه خلیج فارس برای 
حمایت از گذرگاه نفت بوده 

است

ظریف در حالی که از امیر 
کویت به عنوان یکی از 

رهبران بادرایت منطقه 
نام می برد، به نواف جابر 
الصباح، ولیعهد کویت 

گفت: ما و شما در این منطقه 
ماندنی هستیم و بیگانگان 

رفتنی هستند

حجت االســالم حســین ابراهیمی، عضو ارشد جامعه 
روحانیت مبارز  در ارتباط با اظهارات منتسب به آیت اهلل محمد 
یزدی، رئیس جامعه مدرسین علیه آیت اهلل آملی الریجانی 
تاکید کرد: تاکنون با او معاشرت و ارتباط کاری  نداشته ام   اما 
اجماال بر حسب اعتماد مقام معظم رهبری که الریجانی را به 
عنوان رییس قوه قضاییه، عضو شورای نگهبان و رییس مجمع 
تشخیص مصلحت منصوب کرده اند، احترام قائلیم. لذا احترام 

ما به خاطر اعتماد مقام معظم رهبری به او است.
وی در گفت وگو با »انتخاب« با بیــان اینکه حوزه هایی 
همچون دارالشــفا و فیضیه باید الگو باشــند، تصریح کرد: 
سخنانی که  آیت اهلل یزدی در مورد حوزه مجلل آقای آملی 
بیان کردند را دیگران هم در حوزه گفته اند، یعنی در حوزه هم 
نسبت به این حوزه عکس العمل وجود داشته است. واقعیت 
این است که ساختمانی که آقای الریجانی برای حوزه علمیه 
ساختند، مقداری شبهه ایجاد کرد. مصلحت نیست حوزه های 

علمیه به سمت تشریفات بروند و باید همان سادگی همیشگی 
در این نهاد متولی مذهبی حفظ شود. علمای بزرگی همانند 
حضرت امام خمینی )ره( یا سایرین، همگی از همین حوزه 
های خالصه ساده برخاســته اند و هیچ یک از در حوزه های 

مجلل و لوکس حضور نداشته اند.
 در دوران پهلوی کسی از حوزه های لوکس 

استقبال نمی کرد
این عضو جامعه روحانیت مبــارز در ادامه تاکید کرد: در 
مقاطعی رژیم پهلوی نیز اقداماتی را در زمینه مجلل سازی و 
پرتشریفات کردن حوزه ها انجام داد اما در آن مقطع اکثریت 
قاطع طلبه ها از حوزه های لوکس استقبالی نکردند و کسی 
در آن جا درس نخواند. بنابراین، سادگی روحانیت یک مشی 
تخطی ناپذیر است که از گذشته گان به ما رسیده و ما نیز باید 
آن را حفظ کنیم. ابراهیمی در بخشی دیگر از اظهارات خود 
بر این امر تاکید کرد که مراجع هنوز به همان حوزه همیشگی 

اتکا دارند و بنابراین، این نهاد باید همچنان در سادگی باقی 
بماند. طلبه ای که در حوزه مجلل و پر امکانات درس بخواند، 
به هیچ عنوان نمی تواند درست تربیت شود و البته استقبالی 
از این حوزه ها نیز معموال نخواهد شد. فراتر از آملی الریجانی 
برخی دیگر نیز در قم حوزه های لوکس و مدرن شاخته اند که 

غالبا با استقبال همراه نشده است.
دو عالم عادل، بروجردی را تایید کنند

این عضو جامعه روحانیت مبارز در ادامه با استقبال و دفاع 
از اظهارات آیت اهلل یزدی پیرامون ممانعت از اعالم مرجعیت 
از سوی آیت اهلل محمدجواد علوی بروجردی، تصریح کرد: 
علوی بروجردی در حد مرجعیت نیست. هر کسی صرف نظر 
از پایگاه خانوادگی باید صالحیت و علــم الزم را برای اعالم 
مرجعیت داشــته باشــد. مراجع کنونی مورد تایید جامعه 
مدرسین است و باید هر شخص دیگری که اعالم مرجعیت 
کند، مورد تایید جامعه مدرسین باشــد. واقعیت این است 

در این امور این جامعه، حجت است و هر اراده ای خارج از آن 
نباید به شکل مستقل اعالم مرجعیت کند. اگر هر شخصی با 
هر سابقه ای یکباره خود را مرجع تقلید بنامد، در حوزه هرج و 

مرج پیش خواهد آمد.
وی افزود: باید یک مرجع شــرایطی الزم علمی و فقهی 
خود را احراز کند تا از سوی جامعه مدرسین مورد تایید قرار 
بگیرد. در واقع این امر را نمی توان انتصاب نامید، بلکه تایید 
است. یعنی باید حداقل دو نفر علمای عادل یک شخص را به 
عنوان مرجع تقلید تایید کنند. اگر دو تن از مراجع نیز علوی 
بروجردی را تایید کنند، جامعه مدرسین هم مشکل نخواهد 

داشت.

عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز:

احترام ما به الریجانی به خاطر اعتماد مقام معظم رهبری به اوست


